
 

Biuletyn,  sesja  plenarna  23-24  czerwca  2021  ,
Bruksela
 
Prawo klimatyczne: potwierdzenie porozumienia o neutralnej
klimatycznie UE 
UE zwiększy swój cel redukcji emisji do 2030. i stanie się neutralna dla klimatu do
2050., zgodnie z nowym prawem klimatycznym UE, które ma być ocenione i
przegłosowane w czwartek.
 
 
Polityka spójności: €243 mld euro na ekologiczne regiony i walkę z
kryzysem 
Parlament ma przyjąć trzy fundusze UE ukierunkowane na działania w dziedzinie
klimatu, programy społeczne i zrównoważony rozwój miast, wspierające proces
wychodzenia z pandemii.
 
 
Szczyt UE: COVID-19 i odbudowa, migracja, relacje z Turcją i Rosją  
W środę po południu posłowie przekażą wiceprzewodniczącemu Komisji Marošowi
Šefčovičowi i prezydencji portugalskiej swoje oczekiwania wobec zbliżającego się
szczytu Rady Europejskiej.
 
 
Sprawozdanie Komisji na temat praworządności w 2021 roku:
Posłowie chcą ambitniejszego podejścia 
Wyciągając wnioski ze sprawozdania za rok 2020, a przed tym za 2021, posłowie
proponują, jak przy pomocy przyszłych sprawozdań lepiej chronić wartości UE.
 
 
Posłowie domagają się powszechnego wsparcia dla zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego w całej UE 
Podczas debaty w środę i głosowania w czwartek, posłowie wezwą państwa
członkowskie do ochrony i wspierania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet
oraz ich praw.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-06-23
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.epnewshub.eu


Prawo klimatyczne: potwierdzenie
porozumienia o neutralnej klimatycznie UE
 
UE zwiększy swój cel redukcji emisji do 2030. i stanie się
neutralna dla klimatu do 2050., zgodnie z nowym prawem
klimatycznym UE, które ma być ocenione i przegłosowane
w czwartek.
 
Nowe prawo, uzgodnione nieformalnie z państwami członkowskimi w kwietniu, przekształca
polityczne  zobowiązanie  Europejskiego  Zielonego  Ładu  do  osiągnięcia  neutralności
klimatycznej  UE  do  2050  roku,  w  wiążące  zobowiązanie  oraz  daje  obywatelom  i
przedsiębiorstwom europejskim pewność prawną i przewidywalność, których potrzebują, aby
zaplanować transformację
 
Cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 roku wzrośnie z 40 %
do co najmniej 55 % w porównaniu z poziomem z roku 1990. Zapowiadany wniosek Komisji
dotyczący uregulowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w związku z użytkowaniem
gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem mają spowodować rzeczywiste zwiększenie
unijnego celu redukcji emisji do 2030 roku do 57 %.
 
Debata: czwartek, 24 czerwca
 
Głosowanie: czwartek, 24 czerwca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Komunikat prasowy PE: Porozumienie z Radą w sprawie zobowiązania UE do osiągnięcia
neutralności klimatycznej do 2050. (21.04.2021)
Tymczasowe porozumienie w sprawie prawa klimatycznego
Konferencja prasowa z udziałem: Jytte Guteland (S&D, SWE) & Pascala Canfin (Renew, FR)
(21.04.2021)
Biuro analiz PE: Prawo klimatyczne UE (03.06.2021)
Biuro analiz PE: Zmiana klimatu i działania na rzecz klimatu
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Polityka spójności: €243 mld euro na ekologiczne
regiony i walkę z kryzysem
 
Parlament ma przyjąć trzy fundusze UE ukierunkowane na
działania w dziedzinie klimatu, programy społeczne i
zrównoważony rozwój miast, wspierające proces
wychodzenia z pandemii.
 
Tak zwany "pakiet spójności" obejmuje cel "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) oraz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (EFRR-CF), a także wspólne
przepisy (CPR), czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych,
spójności i społecznych w ciągu najbliższych siedmiu lat.
 
Fundusze te, utworzone w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
UE, otrzymają łącznie największą kwotę przyznaną z budżetu UE na lata 2021-2027: €243 mld
na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, z czego €8,05 mld na
Interreg. Co najmniej 30% środków z nich pochodzących będzie musiało zostać przeznaczone
na  działania  w  dziedzinie  klimatu,  gospodarkę  o  obiegu  zamkniętym  oraz  inwestycje  w
zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidziano w nich również specjalne środki
dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.
 
Wszystkie trzy rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca i
wejdą w życie następnego dnia.
 
Debata: środa, 23 czerwca
 
Głosowanie: czwartek 24 czerwca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna (ERDF-CF)
Ścieżka proceduralna (Interreg)
Ścieżka proceduralna (CPR)
Komunikat prasowy: Osiągnięto porozumienie w sprawie finansowania polityki regionalnej i
spójności UE w latach 2021-2027 (08.12.2020)
Komunikat prasowy: Agreement on EU funding for cross-border projects (02.12.2020)
Komunikat prasowy: Porozumienie w sprawie nowych zasad dla funduszy regionalnych,
spójności i społecznych UE w ciągu najbliższych 7 lat (01.12.2020)
Konferencja prasowa Younousa OMARJEE, przewodniczącego Komisji Rozwoju
Regionalnego, oraz Andreya NOVAKOVA i Constanze KREHL, współsprawozdawców, po
zakończeniu negocjacji (02.12.2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Szczyt UE: COVID-19 i odbudowa, migracja,
relacje z Turcją i Rosją 
 
W środę po południu posłowie przekażą
wiceprzewodniczącemu Komisji Marošowi Šefčovičowi i
prezydencji portugalskiej swoje oczekiwania wobec
zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej.
 
Rozwój pandemii wirusa COVID-19 oraz wysiłki na rzecz ożywienia gospodarki będą głównymi
tematami  obrad  przywódców,  którzy  spotkają  się  w  dniach  24-25  czerwca.  Przywódcy
skoncentrują się również na polityce migracyjnej UE i stosunkach zewnętrznych, zwłaszcza z
Turcją  i  Rosją.  Omówione zostaną również ewentualne przeszkody,  które  mogą utrudnić
przywrócenie  swobodnego  przepływu  osób  wewnątrz  UE  przed  sezonem  letnim  oraz
stosowanie  nowego  unijnego  cyfrowego  certyfikatu  COVID.
 
Polityka azylowa i migracyjna: wznowienie deklaracji maltańskiej
 
Posłowie będą też dyskutować o przyszłości UE w dziedzinie polityki azylowej i migracyjnej.
Podczas gdy współlegislatorzy pracują nad propozycjami zawartymi w proponowanym przez
Komisję Nowym pakcie, a liczba osób ginących na morzu wciąż rośnie, niektórzy posłowie
wezwą państwa członkowskie UE do zobowiązania się do programu relokacji migrantów i osób
ubiegających  się  o  azyl  przybywających  do  krajów  pierwszej  linii,  zgodnie  z  Deklaracją
Maltańską  podpisaną  w  2019  roku  przez  Francję,  Niemcy,  Włochy  i  Maltę.
 
Debata: środa, 23 czerwca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Wstępny porządek obrad Rady Europejskiej (24-25 czerwca)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210604IPR05512/parlament-daje-zielone-swiatlo-dla-unijnych-certyfikatow-covid
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5rf3GtZfxAhUF-6QKHa3mD-MQFjANegQIERAE&url=https%3A%2F%2Fwww.statewatch.org%2Fmedia%2Fdocuments%2Fnews%2F2019%2Fsep%2Feu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf&usg=AOvVaw3IBWV9H_-CZaQOJjQZShuI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5rf3GtZfxAhUF-6QKHa3mD-MQFjANegQIERAE&url=https%3A%2F%2Fwww.statewatch.org%2Fmedia%2Fdocuments%2Fnews%2F2019%2Fsep%2Feu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf&usg=AOvVaw3IBWV9H_-CZaQOJjQZShuI
https://www.consilium.europa.eu/media/50007/cm00004-en21.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-24-25-june-2021_19601_pk


•

•

Sprawozdanie Komisji na temat praworządności
w 2021 roku: Posłowie chcą ambitniejszego
podejścia
 
Wyciągając wnioski ze sprawozdania za rok 2020, a przed
tym za 2021, posłowie proponują, jak przy pomocy
przyszłych sprawozdań lepiej chronić wartości UE.
 
Projekt  Parlamentu  analizuje  pierwsze  sprawozdanie  Komisji  na  temat  praworządności
opublikowane w 2020 roku, które zawierało ustalenia dotyczące stanu praworządności w UE i
każdym państwie członkowskim. Określa on również priorytety posłów i przedstawia konkretne
zalecenia dla Komisji, w tym:
 

zastosowanie szerszego zakresu (obejmującego całość wartości UE) oraz bardziej
precyzyjne rozróżnienie naruszeń systemowych od indywidualnych; oraz
 
uczynienie  sprawozdania  częścią  stałego,  kompleksowego  i  skutecznego
mechanizmu, na przykład poprzez uwzględnienie konkretnych zaleceń i głównych
etapów związanych  z  procedurą  określoną  w   7,  mechanizmem warunkowości
budżetowej  i  postępowaniami  w  sprawie  uchybienia  zobowiązaniom  państwa
członkowskiego.
 

Projekt sprawozdania potępia również "naciski polityczne na Węgrzech i w Polsce [...], aby
uniknąć zadawania pytań TSUE przez sędziów krajowych", co jest sprzeczne z traktatami.
Poruszono w nim również kwestię niedawnych prób podważenia niezależności Rzecznika Praw
Obywatelskich w Polsce oraz niewykonania orzeczenia TSUE na Węgrzech w odniesieniu do
ograniczeń nałożonych na finansowanie organizacji  obywatelskich,  wzywając Komisję do
skierowania sprawy przeciwko Węgrom do Trybunału i  zażądania sankcji  finansowych.
 
Debata: środa, 23 czerwca
 
Głosowanie: czwartek 24 czerwca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania dotyczący sprawozdania Komisji na temat praworządności w 2020 r.
Sprawozdawca: Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES)
Ścieżka proceduralna
Komisja Europejska: Sprawozdanie na temat praworządności 2020

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

6 I 7

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0199_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2025(INI)
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en


Posłowie domagają się powszechnego wsparcia
dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w
całej UE
 
Podczas debaty w środę i głosowania w czwartek, posłowie
wezwą państwa członkowskie do ochrony i wspierania
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet oraz ich
praw.
 
W projekcie rezolucji, która ma być poddana pod głosowanie na sesji plenarnej, stwierdza się,
że prawo do zdrowia,  w szczególności  prawo do zdrowia seksualnego i  reprodukcyjnego
(SRHR), jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci. Co więcej, nie można go w
żaden sposób osłabić ani wycofać. W tekście wezwano państwa członkowskie UE do usunięcia
wszelkich barier utrudniających pełny dostęp do tych usług.
 
Podkreślając fakt, że niektóre państwa członkowskie nadal mają wysoce restrykcyjne prawa
zakazujące aborcji z wyjątkiem ściśle określonych okoliczności, posłowie mają wezwać rządy
do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, do szerokiej gamy
wysokiej  jakości metod i  środków antykoncepcyjnych, do poradnictwa rodzinnego oraz do
informacji  na temat antykoncepcji.
 
Debata: środa, 23 czerwca
 
Głosowanie: czwartek 24 czerwca
 
Procedures: own-initiative report 
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Pedrag Matić (S&D, HR)
Komunikat prasowy: Faktyczny zakaz aborcji w Polsce zagraża życiu kobiet (26.11.2020)
EP resolution on the de facto ban on the right to abortion in Poland (26.11.2020)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE (13.02.2019)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2215(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197441/PREDRAG+FRED_MATIC/home
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92132/faktyczny-zakaz-aborcji-w-polsce-zagraza-zyciu-kobiet-mowi-parlament
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sexual-and-reproductive-health-and-rights_19605_pk

